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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ 

 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ 

 
(ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ-ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ & ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ) 

 

 
Εβδομαδιαίο πρόγραμμα παραδόσεων: 
Αστικό Δίκαιο:                                    4 ώρες 
Πολιτική Δικονομία:                           3 ώρες  
Εμπορικό Δίκαιο:                               2 ώρες 
Ποινικό Δίκαιο-Ποινική δικονομία:     3 ώρες 
Σύνολο:                                               12 ώρες εβδομαδιαίως 
 
*(Για τον διαγωνισμό Εισαγγελέων προστίθενται ακόμη 2 ώρες εβδομαδιαίως 
Ποινικού Δικαίου – Ποινικής  Δικονομίας στους τελευταίους 3 μήνες του βασικού 
κύκλου προετοιμασίας). 
 
Εκτός ωρών παραδόσεων διεξάγονται: 

1. Επίλυση απαιτητικών συνδυαστικών πρακτικών θεμάτων και των θεμάτων 
παλαιοτέρων εξετάσεων (Αστικό – Πολιτική δικονομία σε συνδυασμό, 
Ποινικό – Ποινική δικονομία σε συνδυασμό - μία φορά μηνιαίως) 

2. Προσομοίωση εξέτασης ΕΣΔΙ σε τακτά χρονικά διαστήματα (1 φορά/μήνα) 
και διεξοδική συζήτηση των απαντήσεων. 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ: ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Εισηγητής: Σπυρίδων Κακατσάκης, Dr. iur., LL.M, δικηγόρος 

Διάρκεια εισηγήσεων: 4 ώρες 
Σύνολο εισηγήσεων: 40 
Γενικές πληροφορίες: Παράλληλα με τις εισηγήσεις θα δίδονται ασκήσεις προς 
επίλυση. Ανά τακτά χρονικά διαστήματα θα επιλύονται πρακτικά μικτής φύσεως 
(αστικό-εμπορικό-δικονομία) στο πνεύμα του διαγωνισμού. Επιπλέον, σημειώνεται 
πως κατά την πορεία των παραδόσεων, σταδιακά η διδασκαλία του Αστικού 
Δικαίου συνδυάζεται και συμπλέκεται με το γνωστικό πεδίο της Πολιτικής 
Δικονομίας και του Εμπορικού Δικαίου για την σφαιρικότερη εποπτεία της 
διδακτέας ύλης. Κατά την πορεία της διδασκαλίας θα διενεργείται παράλληλα, 
εκτός ωρών διδασκαλίας, γραπτή και προφορική εξέταση για την εξοικείωση των 
υποψηφίων στις απαιτήσεις του διαγωνισμού. 
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Θεματικές ενότητες ανά εισήγηση 
 
1η εισήγηση 
Μεθοδολογία επίλυσης αστικών διαφορών – μεθοδολογία αστικού δικαίου 
2η εισήγηση 
Ειδικό πραγματικό δικαιοπραξίας– υποστατό δικαιοπραξίας και προσυμβατικό 
στάδιο 
3η εισήγηση 
Γενικές προϋποθέσεις κύρους δικαιοπραξίας, μέρος Α΄ 
4η εισήγηση 
Γενικές προϋποθέσεις κύρους δικαιοπραξίας, μέρος Α΄ 
5η εισήγηση 
Περιεχόμενο και ερμηνεία δικαιοπραξίας – συρροή δικαιοπρακτικών ελαττωμάτων 
6η εισήγηση 
Επουσιώδεις όροι δικαιοπραξίας – αιρέσεις 
7η εισήγηση 
Αντιπροσώπευση 
8η εισήγηση 
Δικαιώματα – αξιώσεις – συρροές αξιώσεων – εισαγωγή στη φυσιολογία της ενοχής 
9η εισήγηση 
Απόσβεση ενοχής – ειδικοί αποσβεστικοί λόγοι (παραγραφή, υπαναχώρηση) 
10η εισήγηση 
Ομαλή απόσβεση ενοχής 
11η εισήγηση 
Μεταβολή των προσώπων της ενοχικής σχέσης 
12η εισήγηση 
Πολυπρόσωπες ενοχές 
13η εισήγηση 
Ανώμαλη εξέλιξη ενοχής 
14η εισήγηση 
Ανώμαλη εξέλιξη της ενοχής – κατ’ ιδίαν περιπτώσεις 
15η εισήγηση 
Ειδικές περιπτώσεις ενοχών 
16η εισήγηση 
Δίκαιο των συμβάσεων – συστηματική προσέγγιση ειδικού ενοχικού δικαίου 

 Από τη 17η έως την 25η εισήγηση θα αναλυθούν επιμέρους δικαιοπρακτικές 
και εξωδικαιοπρακτικές ενοχές. Η δομή του κάθε μαθήματος θα έχει ως 
ακολούθως. Στις μεν δικαιοπρακτικές ενοχές: έννοια, διακρίσεις από 
συναφείς σχέσεις, σύσταση, νομική φύση, ομαλή εξέλιξη, παθολογία ενοχής 
και ειδική προβληματική ανά περίπτωση. Στις εξωδικαιοπρακτικές ενοχές: 
έννοια, προϋποθέσεις, δικαιώματα και υποχρεώσεις των προσώπων. Μετά 
από κάθε εισήγηση θα δίδεται άσκηση προς επεξεργασία και επίλυση στην 
επόμενη εισήγηση. 
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17η εισήγηση 
Δωρεά –δωρεά αιτία θανάτου 
18η εισήγηση 
Πώληση 
19η εισήγηση 
Πώληση – πώληση κληρονομίας 
20η εισήγηση 
Μίσθωση 
21η εισήγηση 
Έργο 
22η εισήγηση 
Έργο – ειδικές περιπτώσεις έργου 
23η εισήγηση 
Εντολή, διοίκηση αλλοτρίων, επίδειξη πράγματος, καταδολίευση δανειστών 
24η εισήγηση 
Εγγύηση, συμβιβασμός, μεσιτεία, προκήρυξη 
25η εισήγηση 
Αδικοπραξία 
26η εισήγηση 
Πράγματα –εμπράγματα δικαιώματα, κυριότητα, γειτονικό δίκαιο 
27η εισήγηση 
Συγκυριότητα, κοινωνία δικαιώματος 
28η εισήγηση 
Παράγωγος τρόπος κτήσης κυριότητας, νομή 
29η εισήγηση 
Πρωτότυπος τρόπος κτήσης κυριότητας 
30η εισήγηση 
Προστασία κυριότητας 
31η εισήγηση 
Πραγματικές και προσωπικές δουλείες 
33η εισήγηση 
Ενέχυρο 
34η εισήγηση 
Υποθήκη 
35η εισήγηση 
Γάμος (σύσταση, προσωπικές και περιουσιακές σχέσεις συζύγων), διαζύγιο 
36η εισήγηση 
Συγγένεια, σχέσεις γονέων τέκνων, διατροφή 
37η εισήγηση 
Διαθήκη 
38η εισήγηση 
Ειδικό περιεχόμενο διαθήκης (κληροδοσία, καταπίστευμα, εκτελεστής διαθήκης) 
39η εισήγηση 
Εκ του νόμου διαδοχή 
40η εισήγηση 
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Κληρονομικές σχέσεις 
 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Εισηγητής: Σπυρίδων Κακατσάκης, Dr. iur., LL.M, δικηγόρος 

Διάρκεια εισηγήσεων: 3 ώρες 

Σύνολο εισηγήσεων: 13 (με πιθανότητα πρόσθετων, εκτάκτων εισηγήσεων) 

Γενικές πληροφορίες: Σε κάθε εισήγηση θα δίδεται άσκηση προς επίλυση με 
συνδυασμό αστικών και εμπορικών ερωτημάτων, που θα επιλύεται στην επόμενη 
εισήγηση. Η διδασκαλία του Εμπορικού Δικαίου ξεκινά αμέσως μετά την 
ολοκλήρωση του Γενικού Ενοχικού Δικαίου. 

Θεματικές ενότητες ανά εισήγηση 

1η εισήγηση 
Έμπορος 
2η εισήγηση 
Εμπορικές πράξεις 
3η εισήγηση 
Σύγχρονες εμπορικές πράξεις 
4η εισήγηση 
Νομικά πρόσωπα 
5η εισήγηση 
Προσωπικές εταιρίες 
6η εισήγηση 
Ανώνυμη εταιρία 
7η εισήγηση 
Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία, Κοινοπραξία 
8η εισήγηση 
Πτωχευτικό δίκαιο: Προϋποθέσεις, συνέπειες 
9η εισήγηση 
Πτωχευτικό δίκαιο: διαδικασία πτώχευσης, πτωχευτικές διαφορές 
10η εισήγηση 
Αξιόγραφα: συναλλαγματική 
11η εισήγηση 
Αξιόγραφα: επιταγή, γραμμάτιο εις διαταγήν, φορτωτική, αποθετήριο 
12η εισήγηση 
Ναυτικό δίκαιο – ασφαλιστικό δίκαιο 
13η εισήγηση 
Δίκαιο πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, ανταγωνισμός, ΚΙΝΔ, δίκαιο 
προστασίας καταναλωτή, Ανταγωνισμός 
 



                                   ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 
        

5 
 

 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

 

Εισηγητής: Σπυρίδων Κακατσάκης, Dr. iur., LL.M, δικηγόρος 

 

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Η ύλη της Πολιτικής Δικονομίας διαρθρώνεται σε 

37 θεματικές ενότητες. Με την ολοκλήρωση κάθε κεφαλαίου που αποτελείται από 

περισσότερες συγγενείς ενότητες (λ.χ. κεφάλαιο που αφορά τις διαδικαστικές 

προϋποθέσεις της δίκης) επιλύονται πρακτικά ζητήματα, τόσο εντός του μαθήματος 

όσο και εκτός αυτού και ακολουθεί διαγώνισμα. Σε κάθε περίπτωση στην πορεία 

των παραδόσεων τα αντικείμενα (αστικό, εμπορικό δίκαιο και πολιτική δικονομία) 

λειτουργούν συνδυαστικά και η διδασκαλία συμπλέκεται, ενώ τα διαγωνίσματα 

αφορούν όλους τους άξονες της ύλης ενιαία. 

 

 

1. Εισαγωγή στην πολιτική δίκη. Συγκριτική επισκόπηση παλιάς και νέας δικονομίας. 

2. Εισαγωγή στις διαδικαστικές προϋποθέσεις. Η πολιτική και η διεθνής 

δικαιοδοσία. 

3. Η υλική αρμοδιότητα. 

4. Η τοπική αρμοδιότητα. 

5. Τα βασικά υποκείμενα της δίκης. Ικανότητα διαδίκου, δικαστικής παράστασης και 

νομιμοποίηση. 

6. Η πλειονότητα των διαδίκων. Απλή ομοδικία. 

7. Αναγκαία ομοδικία. 

8. Συμμετοχή τρίτων στη δίκη. Κύρια παρέμβαση. 

9. Πρόσθετη παρέμβαση. 

10. Το αντικείμενο της δίκης. 

11. Εκκρεμοδικία. 

12. Δεδικασμένο. 

13. Οι αρχές του δικονομικού συστήματος. Η προδικασία της συζήτησης της 

αγωγής. 

14. Η άμυνα του εναγομένου. 

15. Διαδικαστικά ζητήματα της πολιτικής δίκης. 

16. Αποδείξεις. Γενικό μέρος. 

17. Τα κατ’ ιδίαν αποδεικτικά μέσα. Μέρος Α΄. 

18. Τα κατ’ ιδίαν αποδεικτικά μέσα. Μέρος Β΄. 

19. Οι δικαστικές αποφάσεις. 

20. Αποκλίσεις από την τακτική διαδικασία. 

21. Εισαγωγή στα ένδικα μέσα. 

22. Ανακοπή ερημοδικίας. Εισαγωγή στην έφεση. 
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23. Έφεση. 

24. Αναίρεση (διαδικαστικά ζητήματα). 

25. Λόγοι αναίρεσης. 

26. Αναψηλάφηση – Λοιπά ένδικα βοηθήματα. 

27. Ειδικές διαδικασίες. Μέρος Α΄. 

28. Ειδικές διαδικασίες. Μέρος Β΄. 

29. Τα ασφαλιστικά μέτρα-γενικό μέρος. 

30. Τα κατ’ ιδίαν ασφαλιστικά μέτρα. 

31. Εκουσία δικαιοδοσία-γενικό μέρος. 

32. Εκουσία δικαιοδοσία-ειδικό μέρος. 

33. Διαιτησία 

34. Αναγκαστική εκτέλεση. Γενικό μέρος. 

35. Οι δίκες περί την εκτέλεση.   

36. Άμεση εκτέλεση. 

37. Έμμεση εκτέλεση. 

38. Ειδικές περιπτώσεις εκτέλεσης. 

 

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΗΣ 

Εισηγητής: Ιωάννης Μοροζίνης, Δρ.Ν, LLM, δικηγόρος 

Α. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 
 
Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΚ 
 

 Δόμηση του εγκλήματος - Διακρίσεις εγκλημάτων - Αρχή της νομιμότητας 

 Λόγοι άρσης του αδίκου και της ενοχής 

 Απόπειρα - Συμμετοχή - Συρροή 

 Ποινές - Αναστολή και Μετατροπή ποινής - Λόγοι εξάλειψης του αξιοποίνου 
 
ΙΙ. ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΚ 
 

 Επιλεγμένα ζητήματα από τα εγκλήματα κατά Πολιτεύματος κλπ. (1ο έως 5ο 
κεφάλαιο ΕιδΜ ΠΚ) 

 Εγκλήματα κατά δημόσιας τάξης (ιδίως εγκληματική/τρομοκρατική 
Οργάνωση) 

 Εγκλήματα σχετικά με το νόμισμα (ιδίως παραχάραξη) 

 Εγκλήματα σχετικά με τα υπομνήματα (ιδίως πλαστογραφία, υπεξαγωγή) 

 Εγκλήματα σχετικά με την απονομή της δικαιοσύνης (ιδίως ψευδορκία, 
ψευδής καταμήνυση, ψευδής ανώμοτη κατάθεση) 
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 Εγκλήματα σχετικά με την υπηρεσία (ιδίως δωροδοκία, ψευδής βεβαίωση, 
απιστία και υπεξαίρεση στην υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος) 

 Κοινώς επικίνδυνα εγκλήματα (ιδίως εμπρησμός, έκρηξη) 

 Εγκλήματα κατά της ασφάλειας συγκοινωνιών (ιδίως διατάραξη υδάτινων 
κλπ. συγκοινωνιών) 

 Εγκλήματα κατά της ζωής - Σωματικές βλάβες 

 Εγκλήματα κατά της προσωπικής ελευθερίας (ιδίως αρπαγή, παράνομη βία, 
αυτοδικία, απειλή, διατάραξη οικιακής ειρήνης) 

 Εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας (ιδίως βιασμός - κατάχρηση σε 
ασέλγεια, αποπλάνηση, αιμομιξία) 

 Εγκλήματα σχετικά με το γάμο και την οικογένεια (ιδίως παραμέληση 
εποπτείας ανηλίκου, παραβίαση υποχρέωσης διατροφής) 

 Εγκλήματα κατά της τιμής 

 Παραβίαση απορρήτων  

 Εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας και της περιουσίας 
 
ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ 
 

 Ναρκωτικά - Όπλα 

 Νόμος 1608/1950 περί καταχραστών του Δημοσίου 

 Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες («Ξέπλυμα») 

 Φοροδιαφυγή - Μη καταβολή χρεών στο Δημόσιο - Λαθρεμπορία 

 Διακίνηση παράτυπων μεταναστών 

 Αρχαιότητες 

 Ρητορική του μίσους  
 
Β. ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ 
 

 Η ποινική δικαιοδοσία και τα ποινικά δικαστήρια  

 Διεθνής δικαιοδοσία (άρθρα 5-11 ΠΚ) 

 Εξαίρεση - αποκλεισμός δικαστικών προσώπων 

 Αρμοδιότητα (καθ' ύλην, κατά τόπο, κατά λειτουργία) 

 δεδικασμένο - εκκρεμοδικία - προδικαστικά ζητήματα 

 Ποινική δίωξη  (κίνηση, αναβολή, αναστολή, αποχή) 

 Προκαταρκτική Εξέταση – Προανάκριση 

 Ιδίως αστυνομική προανάκριση και αυτόφωρο έγκλημα 

 Κύρια ανάκριση - Μέτρα δικονομικού καταναγκασμού 

 Ιδίως η πολιτική αγωγή και ο αστικώς υπεύθυνος 

 Ιδίως ο κατηγορούμενος και τα δικαιώματά του 

 Ανακριτικές πράξεις - Ειδικές ανακριτικές πράξεις (ιδίως άρση απορρήτων) 

 Αποδεικτικά μέσα  

 Αρχή ηθικής απόδειξης – αποδεικτικές απαγορεύσεις 

 Διαδικαστικές πράξεις (ιδίως οι επιδόσεις) 

 Δικονομικές Ακυρότητες 



                                   ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 
        

8 
 

 Ενδιάμεση διαδικασία (δικαστικά συμβούλια) - Περάτωση προανάκρισης, 
ανάκρισης – παραπομπή στο ακροατήριο 

 Ένδικα μέσα και βοηθήματα προδικασίας (ιδίως προσφυγή κατά κλητηρίου 
θεσπίσματος, ένδικα μέσα κατά βουλευμάτων, αίτηση ακύρωσης 
προδικασίας) 

 Διαδικασία στο ακροατήριο (προπαρασκευαστική - κύρια) 

 Ένδικα μέσα και βοηθήματα κατά αποφάσεων (αίτηση ακύρωσης 
διαδικασίας ή απόφασης, έφεση, αναίρεση). 

 Έκδοση και δικαστική συνδρομή 

 Επανάληψη διαδικασίας 

 Εκτέλεση αποφάσεων 
 
 
 
Γ. ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ1 
   

 Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης 

 Ευρωπαϊκό δεδικασμένο 

 Κοινοτική απάτη 

 Άρθρα 82-86 ΣΛΕΕ 

 ΕΣΔΑ 
 
 
Σημειώνεται: 
1. Στις ενότητες και τα εγκλήματα που επισημαίνονται με bold θα δοθεί ιδιαίτερο 
βάρος είτε λόγω αυξημένης στατιστικής σημασίας (με βάση τα θέματα 
προηγούμενων ετών) είτε λόγω έντονης απασχόλησης της νομικής επικαιρότητας 
2. Η σειρά με την οποία αναφέρονται ανωτέρω οι επιμέρους ενότητες του Ειδικού 
Μέρους ΠΚ (υπό ΙΙ.) ακολουθεί εκείνη του ΠΚ. Κατά την διδασκαλία όμως οι 
ενότητες θα κατανεμηθούν ανάλογα με τη σπουδαιότητα και τις ανάγκες 
συστηματικής προσέγγισης της ύλης. Όπου σε επιμέρους ενότητες αναφέρονται 
συγκεκριμένα εγκλήματα η διδασκαλία θα προσανατολιστεί κυρίως σε αυτά.  
 
 
 
 
 

 
 
 

 

                                                           
1 βλ. Πρόγραμμα για τον χρόνο διεξαγωγής. 

 


